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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢۵
  

  "اھشميانھ" از باند ی ديگرفردسخنی با 
  

و " ھاشميان" از آن نمی خواستم به ارتباط را نگاشتم، از شما چه پنھان بيشتر" ُددھُدعوای خر با ھ"وقتی ھفتۀ قبل مقالۀ 

فکر می کنم در اينجا عکس آن نيز صدق می نمايد، " خواستن، توانستن نيست" باندش وقت بگذارم، اين که گفته اند

تلقی گردد، چه در بعضی مواقع اتفاقاتی می افتد که انسان را " نخواستن ھم ھميشه نمی تواند معادل نکردن"يعنی 

کس العمل می سازد، از جمله وقتی انسان به صورت مستقيم مخاطب قرار می گيرد، شرط ادب ھم حکم ناگزير به ع

  .می نمايد تا پاسخی ھر چند مختصر در زمينه داده شود

برايم اتفاق افتاد، که شرح آن چنين " ھاشميان"باند !! اين مسأله به ارتباط نوشتۀ يکی از اعضای فوق العاده دانشمند

  :است

افغان " ھم برايتان نوشته ام که خود به مناسبت مسايل امنيتی ھيچ گاھی سری به  نشريۀ استخبارات المان يعنی ًقبال

 با برخورداری از امکانات ،آن سايتک" مستری ھای کمپيوتر"نمی زنم، زيرا اينجا و آنجا خوانده ام که " نالينآ- جرمن

 داخل کمپيوتر ھای طرف مقابل شده، با دستکاری ھای الزم، می توانند" زيمنس"استخباراتی کشور المان به خصوص 

  .آن را در اختيار دايمی خود قرار دھند، بدون آن که صاحبش متوجه شود

ھمين امتناع از سر زدن به آن نھاد استخباراتی باعث می گردد، که زياد از تحوالتی که در آنجا صورت می گيرد، 

ن که عادتم را می دانند، لطف نموده وقتی ذکری از اين قلم در آنجا به عمل آيد، با ادی از دوستادمطلع نگردم؛ با آنھم تع

 چنانچه ھمين يکی دو روز قبل -  از لطف شان ھميشه مشکورم-دنارسال آن نوشته، من را در جريان قضايا قرار می دھ

" وورد" سومی به فارمت است و" اف. دی. پی"سه متن را که ھمه دارای يک عنوان است و دو عدد آن به فارمت 

نخست آن را در نظر " نبيل عزيزی"که گويا فردی به نام " از اقيانوس تا لب جوی"برايم ارسال داشتند، معنون به 

 و چه بسا استادان ادب از ما بھتران"خواھی بخش دری سايتک استخبارات المان، نگاشته و بعد از ويراستاری به وسيلۀ 

  .در ھمانجا منتشر شده است اکتوبر، ١٧آن سايتک، به تاريخ " دری

وقتی ھر دو متن را از نظر گذشتاندم، نخستين احساسی که برايم دست داد، درک واقعيت يک جملۀ رفيق و برادرم آقای 

و باند بيسوادتر از " خر فيلسوف ھاشميان"بود که چندی قبل در مواجھه با افرادی در سطح و سويۀ شخص " موسوی"

  ".ما را ببين که مجبوريم با چه کسانی تقابل قلمی داشته باشيم: "، نگاشته بودوی
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ًرا خواندم، مستقيما با وی نظرم را در ميان گذاشتم که چنين برخوردی با " موسوی"در ھمان زمان وقتی اين جملۀ 

مله ای می تواند رقباء تحقير آميز و توھين کننده است و می تواند خواننده را بدين فکر بيندازد که نويسندۀ چنين ج

  .شخص خود خواه و خود مرکز بين باشد

خالق جان، اگر تو ھم در جريان مبارزه به عين واقعيت برخورد نکردی ": گفت" موسوی"يادم می آيد، در ھمان زمان 

   ".و دلت به حال خودت نسوخت، حاضرم از آنھائی که چنين شماتت شده اند، بار بار پوزش بخواھم

را چه قبل از ويراستاری و چه ھم " عزيزی"، وقتی اين نوشتۀ آقای "موسوی" آن مکالمه بين من و حال مدتھا بعد از

بعد از ويراستاری خواندم و ديدم که در جائی به صورت مستقيم از من ھم ياد نموده، نه تنھا دلم به حال خودم سوخت که 

که برخی از دوستان او را " ھاشميان"ر ھم افتادم که نکند، ما را ببين که با چه نادان ھائی بايد سروکله بزنيم، به اين فک

از يک طرف می خواھد سطح بحث را " عزيزی" با استمداد از افرادی درسطح آقای گفته اند،" شياد"و " فلوته باز"

ی با  سواد آموزی داير نموده و ما را بدون آن که بدانيم، به نحوس و از جانب ديگر برای افرادش کوردپائين بياور

  .تصحيح اغالط امالئی و انشائی اعضای باندش مصروف می سازد

  : می آورمۀ نظرخواھی رابرای اين که فکر نکنيد، پای تھمتی در ميان است، نخست آن نوشت

 لي نبیزعزي" 

 ی تا لب جوانوسي اقاز

  با افتخارگرشي و دشي خود را درویکي آن اني گمنام که متصدتي از وبسایکي در نطرفي ماه به اني چندی مدتاز

  با نوشتن مقاالتگري دۀ به خاطر نداشتن مطالب جالب و آموزندکنندي می معرفستي و مائوستي را کمونخودش

  را چراغانشي خوی انترنتۀ صفحاني و جناب داکتر صاحب ھاشمني پورتال افغان جرمن آنالی عنوانزي آمنيتوھ

  ". اندنموده

  ھموطناناري و در اختهي را تھی قاموس درني در نظر دارد تا اولنيجرمن آنال پورتال افغان نکهي به خاطر اصرف"

 . افغانختهي را به دو خانم فرھی لقب استاد دری اعطااي دھد و قرار

 ني را پر از مضامشي خوتي برعکس وبساندي اعالن نمای را جھت رشد فرھنگ افغانشي خوی آنکه ھمکاری جابه

 .بازار نموده اند کوچه و يۀ و به سوی خالانيم

 : و ادامه دارددهي تا اکنون به نشر رسلي ذني تحت عناوی ھانوشته

 نوشادر استفاده کرده است" انيھاشم"

 "مادر زاد "سي از جواسیکي" انيھاشم"

 )ھفت قسمت " )ني الکاذبیو لعنة ھلال عل: انيخطاب به ھاشم "

 "انيھاشم" وار موني مديتقل"

 "... نادان پرمدعا و "کي از یتجسم کامل" انيھاشم"

 !لهي به طودي و ببنددي را ببرانيھاشم

  شان رای ملحوظ قصدا نخواستم که نقل قول از نوشته ھاني ایرو. کندي آنھا می از محتویندگي فوق خود نمانيعناو

  ..." دھمرونيب.  شرم آور استواقعا

 ی را براانوسي اقاي و ی لقب استاد زبان دری دوستان حتیکه بعض" شانيدرو"و "  ھایانقالب" من از انتظار چون"

 . استیگري انتقاد اعطاء نموده اند طور داي را نقد و گراني داي و دي ھر فرد حق دارد که از خود دفاع نماطبعا شان

 .ست ای منطقیابي ارزی به معنایانتقاد به مفھوم اصل.  گونهني اما نه بدد،ي انتقاد و نماۀ ما مسئلی دوستان انقالباقال
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 . آموخته باشندشي خویستي کمونی در درسھادي از خود را باانتقاد

 یعنينقد .  آن استی منطقیابي ارزی مفھوم به معناني و انتقاد در ااندني پنھانش را نمایبھاي عیعنينقد بر كالم ھم  "

  رو نقد ونياشد از ا نداشته بی و اگر نخواست عذرابدي خواست بتواند راھش را بی و نشان دادن تا اگر كسافتني

  و نھفتھھا رای و بررسی طرفی ب،ی كه نقد و انتقاد به معنای در حالانجامدي و به انتقام مزديخي برمهي از كنشماتت

 ". كردن استبرمال

  برخوردنگونهي اشاني کرده اند که با ای انساناي و ی ملري دوستان کدام اقدام غگري و دني پورتال افغان جرمن آنالايآ

  فھمزي افغان چکي ثي و به حندي گوکي عملکرد پورتال لبني به ای آنکه جھت رشد فرھنگ افغانیبه جا. دشو

  بر ضد جنابیسي نوضي و ضد و نقیبکاري برعکس قبل از آغاز، دست به تخرند،ي اعالن نماشي خویھمکار

 . را برمال ساخته اندشي خوتي و ظرفتي قد علم نمودند و ھوني و پورتال افغان جرمن آنالاني ھاشمسريپروف

  قلمبدستان مراني چند سطر را نوشته کرده ام، بلکه طرز برخود اني ای نه به خاطر دفاع و وکالت از شخصمن

 .دي برخورد نماشي با ھمنوعان خوشي دروکي مانند دي نامد بای مشي که خود را درویکس.  ساختمجبور

 : در کالم بزرگانشيدرو

 زي و آخرت نبود، و نه در ھر دو ناي بود که او را دنی کسشيدرو(: اءينقل از تذکرة االولبه  )ی خرقانابوالحسن

 . را با دل نسبت بودشاني که ارترندي و آخرت از آن حقاي کند، که دنرغبت

 ،ی بودندشاني نه دروی بودندشاني اشاني اند، اگر اشاني نه اشانيدرو(: ديبه نقل از اسرارالتوح )ري ابوالخديابوسع

  ".شانندي ای ودر  کرد، کهدي باشانيھرکه به حق راه طلبد، گذرش بر درو.  استشاني صفت اشاني ااسم

نيد آن را در دريچۀ نظرخواھی آن سايتک استخباراتی مشاھد اکه ھنوز ھم می تو" عزيزی"اين است تمام مطلب آقای 

گوئيد که داد خالق من را بدانجا ن برايتان افتاد  ريسک سرزدن به آنجا به گردن خودتان، زيرا اگر کدام اتفاقی-کنيد

 -فرستاده بود

  .":اف. دی. پی"اينھم قسمی از نوشتۀ ويراستاری شده به فارمت 

  

 عزيزی نبيل

17 / 10 / 2015 

 جوی لب تا اقيانوس از

 افتخار با ديگرش و درويش را خود يکی آن متصديان که گمنام وبسايت از يکی در اينطرف به ماه چندين مدتی از

 مقاالت نوشتن با ديگر آموزندۀ و جالب مطالب نداشتن خاطر به ميکنند معرفی مائويست و کمونيست را خودش

 چراغان را خويش انترنتی صفحۀ ھاشميان صاحب داکتر جناب و آنالين جرمن افغان پورتال عنوانی آميز توھين

 .اند نموده

 :مانند مستعار ھای بنام يا و خويش بنام که است ميزنند، نقالبیا يا و درويشی از دم اشخاصيکه ای شايسته آيا

  ؟ نمايند سياه را صفحات و....و ل.آزاد لغمانی، پغمانی،

  !ندگان نھايت عزيزخوان
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، ًرا نيز به صورت کامل برايتان نقل نموده، بعدا در مورد تبصره نمايم." اف. دی. پی"می خواستم، متن نسخۀ نخست 

زيرا نه شما سزاوار تحمل .  حال شما و به حال صفحۀ انترنيت سوخته از آوردن آن خودداری ورزيدمًمگر بعدا دلم به

  .چنين عذابی ھستيد و نه صفحۀ انترنيت

جازه کارم از توجه به نوشتۀ ويراستاری شده و فارمت ارا ندارم، با " عزيزی"آقای  امالئی چون حوصلۀ شمار اغالط 

  .آغاز می نمايمانشاء در زمينۀ آن ." اف. ئی. پی"

شده است وقتی " استاد ادب دری "لقبويراستار نھاد استخباراتی که ممکن يکی ازآنھائی باشد که تازه مفتخر به دريافت 

  :را بعد از مشاھده و تصديق به اين شکل نشر می نمايد" عزيزی"جملۀ آقای 

 افتخار با ديگرش و درويش را خود يکی آن ديانمتص که گمنام وبسايت از يکی در اينطرف به ماه چندين مدتی  از"

در سطح قبيح و يک انشائی با نوشتن ھمين يک جمله دو غلطی "ميکنند معرفی مائويست و کمونيست را خودش

  .شکار را جواز نشر می دھدآبھتان يک دروغ و 

يم، ايشان ھم می توانند که اين روز ھا اندکی مصروفيت شان با نوشت و خوان نيست می گذر" عزيزی"حال از آقای 

به قضايا برخورد نمی کند، ورنه " ھاشميان"خودشان يعنی " خر فيلسوف "خدا را شاکر باشند که طرف شان با سنجۀ

و . اعالم داشته، حق ابراز نظر را از ايشان می گرفتيم" سماوارچی"به اساس مشغوليت ھای فعلی که دارند، ايشان را 

  :که بقه گونه تقليد مار کرده نشيمنگاھشان را افگار نموده اند"  دریاستادان ادب "بهمی پردازيم 

يعنی پيوند " مدتی"بدان معناست که نويسنده می خواھد با ترکيب " مدت"بعد از کلمۀ " ی"در جملۀ فوق آمدن حرف 

 - ين بدارد، نمی خواھد زمان مع"ت" با حرف-  در اساس فرقی به وجود نمی آوردنکره باشد و يا وحدت - " ی"حرف 

، که مبين "چندين ماه" مگر به دوام آن و بدون انقطاع آوردن -، ، فرقی نداردروز، ھفته، ماه و يا سال ھريک باشد

، خواننده برده زير سؤال - نکره و يا وحدت-در ھر دو حالت را " ت"چسپيده به " يای"يک قيد زمانيست، خصوصيت 

جھت احتراز " استادان ادب دری. " ازيک زمان معلوم است و يا مجھولسرانجام آيا صحبتاز خود بپرسد که می بايد 

اميدوارم اين ". از مدتی به اينطرف"و يا " از مدت چندين ماه به اينطرف"ی می توانستند بنويسند ئاز يک قباحت انشا

ه، آن را قبل از از استاد کم سواد شان خرفيلسوف زمان پرسيد" استادان ادب دری"نخستين درس از دستور انشاء را 

  .نمايند" نشخوار"قورت دادن و بيرون دادن مجدد، به قدر الزم 

کم  "ک " حرفاضافی بعد از" ی "حرفباز ھم آمدن " گمنام وبسايت از يکی  در"در ھمان جمله وقتی ادامه می يابد 

 بفھمد اظ انشائی نمی تواندنويسنده نشان می دھد که از لح" ی"سوادی نويسنده را آشکار می سازد، زيرا با ھمان يک 

بر مبنای " عزيزی" آقای  کهمی نويسد بايد، در قبال خود انتخاب از جمع را داشته باشد، کاری" يکی از"که وقتی 

مشغوليت ھای بيحد شان قادر به درک آن نيستند و می بايست از طرف ويراستاران اصالح می شد، چه کنيم که سواد 

اينھا اگر می خواستند، آن جمله را درست و بدون . عزيز ماست" سماوارچی" حد ويراستاران ھم چيزی در ھمان

  ".در يکی از ويبسايتھای گمنام"و يا " دريک ويبسايت گمنام: "قباحت انشائی بنويسند می بايست چنين می نگاشتند

زيرا نفس مراجعۀ آقای . است" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"اعالم داشتن پورتال " گمنام"دروغ در ھمان جمله 

 ھمکار قلمی از سراسر جھان، ھمکاری با تمام ٣٧٥بدان و داشتن بيش از " ھاشميان"و بقيه باند " عزيزی"

شبکۀ "از سنخ " رسانه ھای الترناتيف"سازمانھای انقالبی و ميھنپرست افغانستان و ايران، يکی از ھمکاران دايمی 

آزاد - افغانستان آزاد" که ھريک ھزاران خواننده را با خود به طرف پورتال  ...و"  تالکسکاال" "ضربۀ متقابل"، " ولتر

به کوری چشم دشمانش نه تنھا يک " آزاد افغانستان-افغانستان ازاد"می آورد، بيانگر آن است که پورتال " افغانستان
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ونيک در بين رسانه ھای افغان و نيست، بلکه در برخی از موارد، پيشتاز ترين و مؤثر ترين نشريۀ الکتر" سايت گمنام"

  .ده با ذکر چنان دروغی، فقط آرزوی شوم خودش را در قبال پورتال بيان داشته استنايرانی بوده، نويس

گفته باشد، از ھمين جا تا " مائويست"خود را "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"و اما اين که کس و يا کسانی در پورتال 

در موارد مشابه، " موسوی"به تبعيت از تحليل ھای دوست عزيزيم آقای . و باندش" اشميانھ"بی نھايت وقت پيشکش 

  . اين بھتان شما می تواند دو مبنا و اساس داشته باشد، پايۀ معرفتی و پايۀ طبقاتی

 دانيد و يا را نمی" مائويزم"و " انديشۀ مائوتسه دون" تان آنقدر االغ تشريف داريد که فرق بين ۀبه عبارت ديگر يا ھم

انديشۀ "داده و طرفداران تان تا ھنوز آنچه را خلق و پرچم و باداران شان در زمان حاکميت جنايتکارنۀ شان به خورد 

  .، چنان به باورتان مبدل شده که نمی توانيد ھيچ زمانی از آن دوری کنيد نام نھاد اند" مائويست"را " مائو

  !خوانندگان نھايت عزيز

استادان ادب "دارم ورنه تمام نوشتۀ اين بيچارۀ مفلوک را سطر به سطر باز نموده، کم سوادی خودش و باور کنيد وقت ن

" نزد کلۀ خر ياسين خواندن"وقت اضافی دارم و نه ھم  به اثبات می رسانيدم، چه کنم که نه" بينه به بينه"شان را " دری

  :مان به زبان دری می پرسمباز ھم از دستان پشت پردۀ سايتک استخبارات ال. سودی دارد

 "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال لص با خبا ھمين ت" لغمانی"در کدام بخش از لست نويسندگان کسی به اسم، 

ھم قافيه می سازی؟ االغھا، ھيچ می دانيد با اين حرف تان، گردانندۀ اصلی " پغمانی"را با " لغمانی"ھمکاری کرده که 

" قيس کبير"يعنی دو تن از قاتالن بيرحم خلقھای افغانستان " صمد ازھر"بردار زادۀ " کبير رنجبر"سايت خودتان، پسر 

  را نشانی می دھيد؟

بر روی "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ما به صراحت اعالم می داريم که به ھمان سانی که درب صفحات پورتال 

 سال عمرش، ھيچ گاھی به ٧خود می داند که درطول بيش از اين را افتخار باز است، " لغمان"عناصر شريف خلق 

و يا کدام نقطۀ ديگر از خاک ما اجازۀ ھمکاری نداده است، لذا قافيه سازی " لغمانی"ھيچ يک از خود فروختگان  

مان سايتک استخبارات ال" لغمانی"ھمان تف رو به باال است که در نھايت بر روی تف کننده، يعنی " استادان ادب دری"

  .فرو می افتد

  "!عزيزی"آقای 

از وجايب ھر انسان آگاه  و فھميده است، فکر می کنم " امر به معروف و نھی از منکر"از من آزرده نگرديد زيرا انجام 

که وقتی بزرگتر ھا حرف می زنند، کوچکتر ھا "وقتی خرد بوده ايد، در تربيت خانوادگی شما اين نکته جائی نداشته، 

، اشکالی ندارد، اگر در خردی کسی شما را متوجه "نده گوش کنند، مگر اين که مورد پرسش قرار گيرندبايد ساکت ما

  :اين نکته نساخته است، اينک به صورت مفت و مجانی من برايتان، می گويم

م ر فيلسوف را دشناان باز نکن و رنه با ھرکلمه ای خوقتی پروفيسور ھايت خر فيلسوف می شوند، لطف نموده زب"

  "خواھی داد

  :انمخطاب به خر فيلسوف ز

زيرا آنھا نيز با . داری، نبايد از داشتن دشمنانی چون ما گله مند باشی" عزيزی"وقتی دوستانی در سطح و سويۀ آقای 

  . نبايد تو را مجازانت نمائيمو از ما التجاء دارند کهآوردن رباعی خيام در اساس می پذيرند که تو احمق گنھکار ھستی،

  

  

 


